
 

 

Thuispost  
Nummer 3, februari 2016 

 

Thuispost is de nieuwsbrief 

voor de Thuiszorg cliënten 

van Respect Zorggroep en 

verschijnt vier keer per jaar 

 

 

 

 

Contactgegevens 

Respect Bosch en Duin 

Scheveningseweg 76 

2517 KZ Den Haag 

(070) 306 10 20 

Estafette  

Alweer februari, wat gaat de tijd snel! Sinds 1 december jl. heeft 
mijn collega Annie van Antwerpen het leidinggevende stokje van de 
thuiszorg aan mij overgedragen. Met veel enthousiasme sta ik tot uw 
beschikking. Mogelijk wilt u iets van mij weten? Verklappen zal ik 
mijn leeftijd waar toch met 54 jaar geen houden meer aan is! Mijn 
werkzame leven speelt zich af in de gezondheidszorg. Zelf kom ik 
oorspronkelijk uit het verpleegkundige vak. Hierdoor sta ik als een 
huis voor de zorg. Bij Respect willen we de zorg hoog houden. De 
uitdagingen pakken we samen met de medewerkers aan. Daarbij is 
er ook een cliëntenpanel in het leven geroepen die uw belangen 
behartigt. Hierover leest u elders in deze nieuwsbrief.  
 

Winter  

Hoewel koning Winter niet hoog van de toren blaast, was het toch 
heel even koud! Ongeacht het weer staan onze medewerkers bepaald 

niet stil. Er meldden zich in januari wel 50 nieuwe cliënten aan voor 
Respect Thuiszorg! De toekomst is dat mensen ongeacht een 
zorgvraag in de meeste gevallen gewoon in hun vertrouwde 
omgeving blijven wonen. En dat blijkt! Voor Respect betekent dit dat 
we er alles aan doen om de zorg thuis op een prettige en 
professionele manier aan te bieden.  
 

Voelt u zich goed? 

Bij Respect proberen wij er aan bij te dragen dat diegene die aan 
Respect verbonden is zich goed voelt. Daarom zijn er ook voor u 
aantrekkelijke mogelijkheden, aanvullend aan de zorg thuis. Wat 
denkt u van een hotelkamer aan zee in het Scheveningse Uiterjoon. 
Een Respect locatie waar u geheel verzorgd, samen of alleen, kunt 
genieten van de zeelucht. Een korte vakantie, even bijkomen, of 
zomaar…… Neemt u gerust contact met ons op.  
 

Bent u abonnee van Respect dan kunt u kosteloos deelnemen aan 
diverse evenementen en activiteiten op onze locaties. Ook zijn er 
aantrekkelijke kortingsmogelijkheden voor de pedicure, kapper etc. 
Vragen? Belt u gerust met het servicebureau. 
 

Clienttevredenheidsonderzoek 

Om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn heeft u een 

vragenlijst ontvangen over uw ervaringen, beleving en tevredenheid 

over de zorg- en dienstverlening. Uw antwoorden worden strikt 

anoniem behandeld. Het cliënttevredenheid  onderzoek wordt 

uitgevoerd door bureau Facit. Wij stellen het zeer op prijs als u 

hieraan wilt deelnemen.  

Rest mij nog u een mooi restje winter te wensen, op naar het 

voorjaar. 

 

Hartelijke groeten,  
 
Irma de Jong  

 
  Úw nieuwsbrief 



 

 

Onze Thuiszorgteams 

Respect heeft thuiszorgteams 

voor de volgende wijken: 

• Benoordenhout/Archipel 

• Belgisch Park 

• Duindorp 

• Renbaankwartier 

• Scheveningen 

• Statenkwartier/Duinoord 

• Team Goudriaan (Den Haag, 

Rijswijk, Voorburg) 
 

Onze thuiszorgteams 

In deze uitgave stellen we graag weer twee teams aan u voor: 
 

Team Duindorp 

 

 

Team Het Uiterjoon 

 

 
Mevrouw Den Dulk over de Thuiszorg 

“Oh, oh, daar werd mij tijdens de cliëntenraadvergadering 

ineens gevraagd om een stukje te schrijven over mijn 

ervaringen met de thuiszorg.  

Wij hebben drie maal daags thuiszorg en ik kan niet anders 

zeggen dan dat wij het altijd perfect geregeld en prima 

verzorgd vinden bij ons thuis. De thuiszorg heeft niet alleen 

oog voor de cliënt maar ook voor de ander.  

Wij spreken onze volle tevredenheid uit en geven een 

tien met een griffel! 



 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen  

Wilt u zo vriendelijk zijn als u 

wijzigingen heeft die voor ons 

van belang zijn deze aan ons 

door te geven? Wij denken 

hierbij aan andere sleutels, 

telefoonnummers of 

contactgegevens.  

Bij voorbaat dank! 

Cliëntenpanel Thuiszorg 

Mevrouw De Jong van appartement Vissershavenstraat 197 is 

aanspreekpunt van het cliëntenpanel Thuiszorg voor de 

aanleunwoningen van Het Uiterjoon.  

Voor vragen of opmerkingen betreffende de Thuiszorg neemt zij 

graag de tijd voor u. U kunt contact opnemen met mevrouw 

De Jong via telefoonnummer (070) 338 91 35. 

 

Respect Thuiszorg, zorg thuis 

Respect Zorggroep biedt verschillende vormen van zorg en 

ondersteuning bij u thuis. U kunt hierdoor zo lang als mogelijk 

thuis blijven wonen. Wij werken met kleine teams, zodat zoveel 

mogelijk dezelfde hulpverleners bij u thuis komen. Uw zorgteam 

bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden. Zij kunnen voor 

specialistisch advies en behandeling andere deskundigen van 

Respect Zorggroep inschakelen, zoals de fysiotherapeut, de 

ergotherapeut en de psycholoog. 

 

 

Wij bieden: 

* Persoonlijke verzorging 

* Verpleegkundige zorg 

* Begeleidende zorg 

* Alarmering 

 

 

Wij helpen u zoals u het wilt 

“Thuiszorg is even wennen. Je kunt niet alles zelf meer en je 

moet je overgeven aan een vreemde. Maar ik ben 

buitengewoon tevreden. De medewerkers zijn heel vriendelijk 

en behulpzaam. Ze zeggen: “Wij doen het alleen maar zoals u 

het wilt”. Ik ben dankbaar dat het zo allemaal kan.”, aldus één 

van onze cliënten. 

 

Gratis meting van uw Ogen, Suiker en Bloeddruk 

Speciaal voor onze abonnees en thuiszorg cliënten. 

Op 10 maart a.s. opent Kijk Knoester Optiek van 10.00 uur tot 

14.00 uur de deuren voor u tijdens de GRATIS meetdag.  

Deze meetdag vindt plaats aan de Frederik Hendriklaan 228, 

telefoon (070) 306 19 85.  

Een wijkverpleegkundige van Respect Zorggroep is dan tevens 

aanwezig en u kunt naast een oogmeting ook uw bloedsuiker 

laten prikken en uw bloeddruk laten meten. 

U bent van harte welkom! 



 

 

 Cliëntvertrouwens-

personen: 

Piet Lock en Ellen van Alphen: 

(070) 306 10 20 
 

 

 

 

Servicebureau Respect 

Heeft u vragen over zorg, wonen 

of welzijn? Als abonnee kunt u 

gebruik maken van diensten van 

het Servicebureau. Onze 

medewerkers kunnen u niet 

alleen informeren, maar u ook 

doorverwijzen en, als dat nodig 

is, bemiddelen. 
 

 

 

Bereikbaarheid van het 
Servicebureau: 

Maandag tot en met vrijdag van 

8.30 tot 17.00 uur via 

(070) 306 91 70 en via email: 

servicebureau@respectzorggroep.nl 

Nieuwe cliëntvertrouwenspersonen 

Na jarenlange inzet als cliëntvertrouwenspersoon hebben 

Nel Vreugdenhil en Annemieke Wilmink het stokje in januari jl. 

doorgegeven aan Ellen van Alphen en Piet Lock. 

Bij deze danken we Nel en Annemieke voor hun inzet in deze 

functie en wensen we Ellen en Piet veel succes! 

 

Een veilig gevoel 

Zoals u wellicht weet gaan wij voor onze alarmeringen per 

1 april a.s. over naar een nieuwe Zorgcentrale. 

Via de professionele Zorglijn wordt elke cliënt die alarmeert, te 

woord gestaan. Op het moment dat dit nodig blijkt wordt de 

nodige hulp ingeschakeld. Schroomt u niet te vragen naar 

onze voorwaarden via ons servicebureau.  

U kunt hiervoor zelf een aanvraag doen via het servicebureau 

telefoon (070) 306 91 70 of mailen naar: 

servicebureau@respectzorggroep.nl 

 

Vitamine D 

Zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine D. Vitamine D is 

nodig om calcium uit de voeding in het lichaam op te nemen. 

Het is daarom belangrijk voor het 

behoud van stevige botten. Ga er 

dus vooral op uit en wandel of zit 

in de ochtend- of namiddagzon.  

Wees u bewust dat een oudere 

huid gevoeliger is voor zonlicht, 

ook voor de winterse zon. 

 

Nieuwsbrief 

Vanaf het volgende nummer gaat deze nieuwbrief Thuispost, 

samen met nieuwsbrief Zeker Weten. Zeker Weten is de 

nieuwsbrief die abonnees van Respect Zeker Thuis van ons 

ontvangen. Een aantal lezers kreeg al beide nieuwsbrieven 

omdat zij lid zijn van Zeker Thuis en tevens Thuiszorg van 

Respect ontvangen. De gecombineerde nieuwsbrief komt 

iedere twee maanden uit.  

Het eerstkomende nummer kunt u medio april op de mat 

verwachten. 

 


